
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 88/10) 

Numer pomocy X 126/2009 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 25.06.001.744 

Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 
www.hrdauth.org.cy 

Nazwa środka pomocy Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2014 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Sinexizomeni/MonoEkswterikou/MonoEkswterikou.htm 

Numer pomocy X 128/2009 

Państwo członkowskie Cypr 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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http://www.hrdauth.org.cy
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Sinexizomeni/MonoEkswterikou/MonoEkswterikou.htm


Nazwa regionu (NUTS) Cyprus 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, 
Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 
www.hrdauth.org.cy 

Nazwa środka pomocy Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Συνήθη 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2014 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Monoep/Monoep.htm 

Numer pomocy X 136/2009 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów 
Operacyjnych 
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 
http://www.mg.gov.pl/
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http://www.hrdauth.org.cy
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Monoep/Monoep.htm
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Nazwa środka pomocy pomoc finansowa dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla 
gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka, 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zał. podstawy prawne 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.04.2008 - 31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 816,68 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 2006 w sprawie zastoso
wania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwesty
cyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006). 
zał. przyczyny opóźnienia - 3 553,70 PLZ (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

50,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/055C1B74-E8E7-442F-B59C-380FCF28798D/54281/ 
rozpMG8maja09wsudzpomocy.pdf 

Numer pomocy X 144/2009 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów 
Operacyjnych 
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy pomoc na szkolenia specjalistyczne udzielana w ramach pomocy finan
sowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 
2013
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http://www.mg.gov.pl


Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zał. Podstawy prawne 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.04.2008 - 31.12.2008 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

PLZ 0,01 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy szkoleniowej 
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienione rozporządzeniem Komisji 
nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 
z 28.2.2004) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1976/2006 
z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 
2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu 
do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006). 
- 0,01 PLZ (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 45,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/poig/Documents/ 
c765eafdf2b940e5b475eb95d2297113DziennikUstawz2008rkwiecien1.pd f

PL 1.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 88/55

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/poig/Documents/c765eafdf2b940e5b475eb95d2297113DziennikUstawz2008rkwiecien1.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/poig/Documents/c765eafdf2b940e5b475eb95d2297113DziennikUstawz2008rkwiecien1.pdf

